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—HINUBIT

SA KARAAN—

-sa

Kapalaran

Kini maoangkahulogansa mga iihanan niining

yawe; ang ilhanan mga bito-on sa atong na-

tawohan, sa atong mabasa ang tanan nga wa-

la pa nato hibalui, kon unsa ang atong kapa-

laran mao kini ang kahulogan sa ilhanan sa

mga bituon nga kanunay naga subang sa tak-

na sa atong natawhan, naga dala kanunay ^sa

tanan natong kapalaran; dinhi usab atong ma-

basa ang takna sa atong natawhan; adlaw ug

bulan ug kon naatawo ka unsang takna-a un-

sang fecha; ug unsang bulana. pangita-on mo
sa lu)^o niini; sa kada bulan niini ma basa

mo ang maayong adlawo sugdan sa atong

maayong mga kapj laran; nga pina agi sa mga

ma ayong pinulongan sa kara an hulad.



Matawe sa ENERO
Karniro 1-2-3

Isda 4-5

Virgen 6-7-8

Vaka 9 1 o
Kaluha 11 -12- 13

Alimango 1
4-

1

5

Lion 16-17-18

Kanding 1920
Timbanga 21-22-23

Tanga 2 4- 2 5

Udyong 26-27-28

Aeuario 29-30-31

Matawo sa FEBRERO
Isda 1-2

Karniro 3-4 5

Vaka 6-7

Kaluha 8-9-10

Alimango 1 1 - 1

2

Lion ^y 1 ^

Virgen 1 5 16

Timbangan 17-18

Aeuario 19-20

Tanga 21-22-23

Udyong 24-25-26

Kanding 27-28-29

Matawo sa MARZO
Karnero 1-2

Vaka 3-4
Kaluha 5-6-7

Alimango 8-9-10

Lion 11-12

Virgen 13-H-15
Timbanga 16-17

Tanga 18-19

Isda 20-21-22

Udyong 2324-25
Kanding 26-27-28

Aeuano 29-30-31

Matawo sa ABRIL
Vaka 1-2-3-4

Kaluha 5-6-7

Alimango 8-9-10

Lion 11-12

Virgen 13- 14- 15
Timbangan 16-17

Tanga 18-19

Ka'rniro 20-21

Udyong 22-23

Kanding 24-25

Aeuario 26-27

Isda 2S-29-30



Matawo sa MAYO
Kaluha 1-2

Alimango 3 4-5

Lion 6-7

Virgen 8-9-10

Timban^an 11-12

Tanga 13-M-15

Udyong 16-17

Kanding iP-i9

Vaka 26-21

Aeuario 22-23-24

Isda ^5-26-27

Karniro 2829 30-31

Matawo sa JUNIO
Alimango 1-2-3

Lion 4.5-6

Virgen 7-89

Timbanoan 10-1

1

Tanga 12 -13 14

Udyong 15-16

Kanding, 17-18

Aeuario 19 20

Kaluha 2

1

-^2-23

Karniro 24-25-26

Vaka 27 28

Isda 29-30

Matawo sa JULIO
Lion 1-2

Virgen 3-4*5

Timbangan 6 7-8

Udyong 9- 10 11

Kanding 12-13

Aeuario 14- 15 16

Isda 17-18-19

Alimango 20-2

1

Vaka 22-23-24

Kaluha 25-26

Karniro 27-28

Tanga 29-30-31

Matawo sa AGOSTO
Virgen 1-2

Timbangan 3-4-5

Tanga 6-7-8

Udyong .9-10-11.

Kanding 12-13-14*

Aeuario 15- 16

Isda I.7'? 8

Karniro 19-20

Lion 21-22

Ka ha 23 24-25

Alkoango 26 27-28

Vaka 29-30-31



Matawo sa Septerr bre

Alimango 1-2

Timbangan 3 45
Tanga 6-7-8

Udyoug 9- , o
Kandiug 1-1 /. 13

Aeuan'o 4-15-16

Isda 17-18-19

Vaka 202 1

Virgen 22-23-24

Kaluha 25 26

Kanding 27-28

Lion 29-30

Matawo saOetubre

Vi gen 1-2

Va^a 3-4-5

Tanga 6.7 8

Udyong 9-10

Kanding 11-12

Aeuario 13-14-15

Isda 1617
Karniro 18-19-20

Timbanga 21-22-23

Kaluba 24-25-26

Alimango 2 7 28-29

Lion 30-3 l

Matawo sa Noviembre

Timbangan 1-2

Kaluha 3-4-5

Udyong 6-7

Kandi ng 89-10-11

Aeuario 12-13

Isda 14- 15 16

Karniro 17-18-19

Vaka ?c-2i

Tanga 22-23

Alimango 24-25-26

Lien 27-28

Virgen 29-30

Matawo sa Dieiembre

Timbangan 1-2

Tanga 3-4-5

Kaluha 6.7

Kanding 8-9-10

AeuLrio 1

1

-12-13

Isda 14- 15- 16

Karniro 17-18

Vaka 19-20

Udyong 21-22

Alimango 23.24-25

Lion 26-27-28

Virgen 29-30-3

i

"22* : •X*
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KANDING NGASUNGAYAN
— ENERO i— ?o —

1 — LALAKl-
Enero i hangtud sa 20 yaprieornip ug ang

22 Dieiembre ang adlaw rnagasugod sa

ilhanan Gaprieornio ug magpabiiin hanlud

sa Enero 20. Tungud niini, ang sinugdan

sa adlaw sa Hnero anha inahisakop sai kan-

ding nga sungayan.

Ang batang lalaki mataw sakop sa Enero
1 hangtud sa 5 anha kaniya ang kaayohan
sa Capricornio puno sa kakusug; ug fecha

6 hangtud sa 20 magloya na, kon ang

Aeuario dunay ilhanan ^ateeha 21 han^tud

Fa 31 »a Enero, ang tawo manlimbasu^ sa

pa^bul^at *a iiang kaugalingon panginibu-

hi bisitndiotay nga pagambit eakpp sa Cap-

rieomio mau-iwagon, dunaymga kalisdanan

mahitungud sa na^akauyon nga kaminyo-

on apan ayao ; agminyo sa babaye sama ea

imong ilhanan Capricornio, Enero t hang-

tud sa 20. Kon Jubiter ang iyang nataw;

han mnoy uyon kaoimo bantud sa katapu-

san magmaUpayon ang imong kinabuhi;



—.6— ^— Enero —
unya kon dunay panuigon nga 10 ka-

tuig mahulog siya sa mga hataas nga
kahoy ug asmpa salakyan fcon dili magban^
tay ning mgapanahuna. Ap;m dunay kapa*

laran sa pagtoon kay mahait ug salabutan;

kadaghananlalaki mataw ning bulana malag-

mit nga mamin-yo pag^ayo sauitang ting.

bulak pa sa' ilang kinabuhi, angay nilang

himoong kauban ang mataw sa mga bulan
sa Mayo, Julio, Febrero ttg Noviembre, ug
ang isang kinahanglau magsugod sa ilang

paiigayon sa mga bulan. sa Marzo, ug
Noviembre, ang adlaw nga magmalipayon
siia, mao ang Martes ug Sabado kanang

mga adlawa maoy aalagmit nga einugdan
sa ilang paguswag ug pagdaug, kinahang-

lan nga ilang bahinon ang takra sa buhut
ug lulinghayaw, arou mabusay ang ilang

hunahuna ug magmalinawon ang ilang

pagpuyo, kinahanglan uriahon n% ang
takna ^agatiman ea ilang kangalingnon.

Kon dunay panuigon nga'ii katuig ma<r

balatianon, ang labingdako unya kon may
34 katuig, apan kon moabut ang iyang

edad sa o7 kon malooy si Bathala, inapa-

laran, ug moabut niya ang 79 katuig ug
mahigugma-on nga amahan.



— 7 —• * — Babaye —
Ang ba}>aye nga mataw sa pagsubang ning

bitoona, maayo kaayo gawi «g maayong
igasilingan; nuadaling tambagan ug twb-

loan, maeayon u?ab nga hangyoon kon du-

na kay kinahanglanon panyayoon kon pali-

tonkaniya apan ang nakadaut niya kay
maliratanon b;san lyang hikaptan bikalim"

tan niya ug matuboiuhoon sa bisan unsay
lyang madungo* u<* adunay pagka maag-
hop, mapinal inggaon mahiligugmaoh, ma-
hilurnon anaj kinaiya ma^Myong higala, kon
maminyo s :ya maayon=? nga inahan maan*
indot ug manbiabihon sa tanau, kadaghanan
usab nila daghan nagkalainlain nga mga buhat

walay mahimuot, ug dili makatipig ug mga
salapi, ug madaling panamastamasan dili

mahibalong magpasaylo hangtod nga dili

niya hikalimtan ani mga pagtamay, ug
kanunay ikaatobang sa hukmanan. ug na-
waian sa mga panumduman nasamdan,
kadaahan^n mata^ niini walay kalipay

,

kon anha sakopsa Mereury, 'sila walay mga
kapalaran alang ea gugma ug sa mga bu-
hatan. baskog ngt mogasto ea walay ni-

nungdan. Konanhasa tibnok nga oulan
Aeuario maoy maayong palad; ug ang
hagonp stibang nga. bulau magadogangan?
ilang kaluya nga kin«iva ug hadlukan sa

bisan"nsaang mahunahnna, konJ8aturn
magdala ug pagmandp saioa usab kaniya
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nga nagmando ?a iyang kaugalingon, kong
ang Venus mahioyou kaniya kay siladuniy
m. ayoalang t'a gugma, apan mawad-au sa

ilang binate gikan sa mgasakit, siy.i ane;

mobiya tungod Fa iyang planeta naankon,
roaayo kaba *a ilang ikaduha n^a bana labi*

na kon Venus ane; planeta niya.

Madaghanan ug mga sakit nga moabut ea

panhon' nga adunay 'panuignn nga '17 k*.-

tuig. Hingaon sa mga maaslom nga bunga
wg tupgod niini nga buhat niya madnli tak-
buyai u^hub^g, wg madalipa nga mawala
kaniya ang dugo nga puii, ugdinhi rra.'a-

sugo i ang kaul-ol au» iyan*i mga kalawa-
.sa'i; kauiwang ug hangtud aa kaaiatayon
kon dili madaliug matabang. -

• Kining mapait kaayo nga panahon nf»a

nahisignos kinaiya, maoy iikayan niya kon
dili magpalabi sa makaen manga bunga;
nga maaslom.
Nahidgnos pa gayod kaniya ang puthaw

dunay gawing matamis, ug'kinaiyang dala-
yegon;pa!aran -aiyang mga patigayon kon
kanonayon niya ang pagdangop kanuuay

. sa Dios. Ug kon mary nabaua niya ang
nagahaton sa ilhanan Tauro maoy mabalo
siya kon makusog ang iyang naturaleza,
maabut niya ans; 75 katuig ang iyang edad
katapusnn malaioybri nga inahan.
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... — AlUAKM— " •.

ANG MAGDADALA
SA TUBiG
. .....___ l'EB. i — 20-

•— LALAKI —
Ang biita nga mat>iw sakap '.sa' Febrero

-iliorunan Aeuario metkapuhoiay "sl.la u'g ma-
uswagon pagpwyo labina k'p'n makiilan^t
.>ao 3a iaing dapit apan kon dtli luakapa-
naw *a layon^ mga dapit maka-angkon sa

libibanm^a kalisdanan, kadautan, ugdj,U
malipayon sa ilang panimalay, apan adunay
naglaum nda s^ Jiang gihunahuna nga
kapalaran sa maoPhay nga pagpasaylo sa
mga dagmal, ug adunay maayom* panuoi-
duman sa paglikay ea mga kgdautan ug
ludhi sa ilaag mga kaaway. 1

Koa Mars ug Jubiter rnaayong planeta
nga mahiayon kanila, sila dunay k'asarar
npan aga kapalaran ug kalipay.

Masabug nga mahirao «ilstag raga tk-
won« dunganan ea katilmgban tinahud
ei ilang mig* kauban k^y dla kadapig tami
5-a inga hiiialwng iirataron# u«ar kaa#a# ^
m#a rnalimbungon ug ma'daugda-*ii*©

,

n-
Ang lalaki nga matawo ni-iniiig bula-

na, malag^iit nga rnaaaalay pina-agi sa 'ka-'

lay» ug tubig, an^ay nilaiit? hinsayfan
nga ang iiang oanay mabiapii sab ni-inin|t

dautan nilang palad, kadagbanan usab
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«B$a hhk\ nga matawo niining bulana

malagmit»ga mahimong mananambai,isag-
huhukum wg manlalaban. Kon kini ilau <

makab-ut masabug nga mahimo silang

bulahan u» mauBwagon, k*y mao man kini

aug mga katun^ anan nga nahi^ulat sa,

itang palad, kinahau$la» nga hirnasa sila sa

mg»maayong basahon kay ang m#a pagto-

tun-an niini, magpulos sa ilan * uraaabut.

Angayan silans magminyo ya matawo
sa mga bulan sa Oetubre, Eneio kon .luuio

ugang bulan nga maayong sinuadan sa ilaai*

kauswaptan mao 'ang mga bulan sa Abril

kon Attusto.

Ba muabut na niya ang iyana 30 katuig

nga panuigon, m -tbalatian eiya u$ kata-

^apan nea kin» . ukamatay kaniya, kon
dili madaling hitanbalan, ug kon malooy
ang Dios ug madaug »a pagampo.

Kpn makusog ang iyang uaturaleza ma-
abut kaniya ang 50 '-•• pannigon. magabi-
lin daghan mga anak, ko» makaasawa
sija: katapuaan, bnotan npa bigala, ug ma-
ugdaaf ug makatabang; maninalanggaon
hga bana ug mabinationg amahan.

UgangaHaw nga Sabado maayong sug-

dan alang sa ilang kapalaran, ug an^ oni-

ayo ngakasin od alang pa iUing ooga ma-
ayong kapa!aran,ug m^Upiyon kaminyoou.



— 11 — Babaye.

A?»g *>abaye nga mahiatoi; pagkutawosa

pag&Uang niug niga bitoou;* buiawanoo, si-

nat» s:i Uinan ug maabUbihun, kaaway ka-

ay'<> mga ta*>tan ugdunay pagkaraahilaHi >u.

tauiiibuhiton inatipigon. koa mopanaw
mapalarao siy» uy m ihauiokpn, mahigu^-

ma*n aa ilang ttiga buhatan labioa sa mxa
katiingdanaH nga maayoug pangitaan *a

iyaag panginabuhi, koa aaha ;
«aahisat£o,>

sa Mais ma«y aaohatag kaniya ug tnga.

luaayong kapalaraii; ang Jubiter rnohata ,z

kaniya ug mga pagbantay, ug pagkanu
tarong, uR ang t'book nga bulan anj: ubaa

ma;» kaaway, laUna gayiu a»'g Satu n

maoy raakapahata-: x»t\\ja. »a mga pag.-.

tintal ug madpni rnaatalii biya mahimoa^
kabus nga uil/d m ^n kou magampo _*a

D108 mabilikay?.- uiaayong pagbantay maoy
iyans . maankoo a»g' kapalaran ug ki-

nahtnglan n'ga maniiuyO pag*ayo kay sila

niahitnong »ga sulundou inaban Hg sa

sabakan mahioiugao ang bata n*a ugma
damiag mawinapuslanon aa katilingban a^

sa iyan* yutang natawohan, u# kinabaoglitu

nga himasa sa mga maayong mga basahon

kay ang m$?a pagiuIoa«au magpulus aailang

umaabut. ug ang iiang kauainyo-au i»aaj-b

kon anha ^a bulan aa Oetubre, Enero ag

Junio, ug bulan maayong su*dan sa ilan^

kausWagan maoan^r Uiian sa Aguslo, Abrit

kay n.osan p Jt ?a mga kaayohan; ug da^iia-
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nan u3ab kamia ng:t maopwy iyan2f tuuoa'h

nga maavo kadtong i'lang makita;fcaugaii
,

fl.g-

ong buhat ue lava-; rnaig;na&, di\i patrtaiti

se. mga buhat. makugihon nga magatiioii

e* mga m» v k i puslanan kon h isaprt^n, ma-
bnhi ug diii masriisud "pUigro'' kaniya ang
bugnaw>tungod kay maoy «iaugdan «a i.y-

ang dakong balatian ng kon dih" niya btban-

tayan kining tanan, ma>v iyang katitpusan,

ug ang pagkaiigo, pagnifaua-o*, pughimaaa
makadaut

. usab pagd^li kaaiya, ug sakitan
sa iilo, kabuhi, hawak ug kanonuy ruaiilong

tungtrd sa iyang pagpaiabi sa mga buhat,
usahay maku h'aan lig niga anak ii> mag-
«Bgaw s<* kamatavon f ug k&,d;tghapau usab
nila mopanaw ea laing nua luags^d.

Aag iyang signoa aag^tubi*: kutoh ea

pagkabata hangtud nga may panuigon nga
na 35 katuig, nilni kon makagawas ei3-a

rnaabut niya ang 02 kapanuigon.

Slahiltimon, maabiabihon, dunay aiga
Solawanon nga kagawian, ug matam-lson
nga agawa u^ mabination inaban jnabi-

gu^aoaon sa ,'i.yang mga anak ug sa iyaog
baoa.ug ea mga «mtk«naB
Ahgtinahadlawa n ^a i&a^ulsi.oiug Uhnnaa
naaayong ipamab" t sa i^soaWligyii, arana-
pao,.ug isdgod §a pag.nmlo sa bi«san \m»n 4

maayong itukod sao&ga May, sakayau u.g

ipuiol «a-.,.mga rittgkoug kahey ka? haiayo
sa ka^ab 1*; ug mananoni da -ian u,^ bunga
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P1S€1S m AKG MGA ISDA

MARZO i—20

f»f »f »f »f«f«f«f«f«t

' Ang ilhanan Piseis magtagbo sa MarnD l.
v

hantul 20 unya raaoy mohatagug maayo

nga maayong kapalaran na mataw niining

ilhanana labina kon makalangyao sa iaing

dapt, kon aniu »•» siia t-a yutang nataw»

han usahays la magroasulot'on, apan mab'i-

mong magmamando sa mga tao, raaksho-

pot dakong yuta, bahandi-anou aj» mali-

payon labina gayudkon raay kina-adman.

Dili kaa\o mabinantuyon sa mga sakit

nga irotakboy kanila. Wala silay i*eng

kusog n&a lka-anta sa mga kalieiianan ug

kagul-anai» iiga babatiou *a ilang kinabubi.

Mabinantayon -* 'daug msa k#tigayo«aii

mahiKuitiuaon «amga huhat h?a 'malinSt» «a

pan malav n.*a mahusay ug imayong, pa*-

kada>anJayan, ug ana inelinaeiou nrya

mao ang pag pauagat. ;

K.nahang)an n'ga mau'am siTang modagi-

not ug m»fi'-.up * ^a msra butang roaoutktHm.

ingon pananglit *a ytta up mfa hayuyan.

Maglulinobayaw sa lairg darit, »rou

ila ng hikalimtan r.akadiyut ang mga.

mangil-ad n^a hunahuna.
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Madali nga mahulog, piligro kaniya ang

^mgakalayo; madali nga nubagan gikan sa

paghimugso niya, nagbatinaug balatian

mulahi pa gayud kon adunanay 9kabulan
ug mahigu;$maon «a pag*pangayam ug pag
yuta; higalasamga kabus, maghupot §a

buhat ug batunan niya an« pagdaginot,

matipigan niya ang mga dagkong kabilin

nga iyang mapanunoi si iyang mgaginika-
nan, kon mutungha sa tulongha-an, ma-
himong ingeniero kon magtoon.

Maloloy-on sa mga kabus ug andam kanu-

nay paghatag sa llang bahandi kutob sa nag-

kinahanglan. Kining mga tawhana malagmit

nga mahimong pangulo sa mga ba|ay sa piti-

gayon ug sa mga tulonghaan.

Kasarangan kanunay ang ilang panaput ug
kaaway nila ang mga bag-ong urog, kadagha-
nan kanila ngamatawo niining bulana, gnoba-

tug mag-antus sa makali]'«ang sakit sa dili pa

moabutug katluag lima ang panuigon, kon lu-

wason usab ni Bathala magtouyo nga malipayon,

kongmaluoy ahg Dios maabot niya ang pa»

nuigon nga 77 katuig katapusan mahrgugnia-
on sa tanan, ug mapalabilabihon nga bana.

Lalake kun babaye ang matawo ni-inihg bu-

laaa angay nga magminyo sa mga binuhat

nga mahimugso sa mga bulin sa Septiembr?,



Marzo — 15 —

.

Oetubre/ Noviembre kun Julio, kay ana a e!i"

lia ang ilang maayong palad.

Magsugod ang ilang pag-^uswag sa mga bu-

ian sa Mayo kun sa Junio adlaw nga Sahario.

Ang babaye nga matawo nmg bulaaa
maluloyon, daghan kanila atnbungan ug
ginasimba ea mga kaulitawban ug inamin-
yo tungod ea iyang kinaiya nga mahilu.
non, ug inadabngmabalp kon mamana sa

lalaki nua nahisignes kaniya ai»g llhanan
Aries; Mawadanug dagkong mgabutang
MPgsalapi tungod sa iyangmga pagsali*

eamga .palad'-sa mga tawo nga mudan^op
sa iy'ang kalooy, bahandi-anon kon oiu*

kopot Fa buoha* kay dunay palad labina
sa paiigajon. Masrbantay «a kalayo, nej

ang imt naaoy makadatit kai;ija; masakit
martaling iulgaii sa dugu; kanunay sakiiag
h&wak ug ulo ang tindog dili kaayo taas

"g dili usab raubo ug baiion pauiya antf

b'.kuboku, kutokuto.Kon makabana ea-ma-
law sa Cancer -hulahan eiy% ug ken sa lam
kanunay n aghiiak.Kadagbanan usab kanila
aduuay roaa>ong k»gavnan, ugdunay m>»a
pamataean nge madani ?a iyaug kaayo
mabinhtion sa tyang tnga ginikanan, apau
m*»uU>to-orf ujrn%agnilak siya ?a mjta kaguot
k'anunay kaniya ans.' mga pagp«?ardong fit

mga kagubut niya, dili kaayo mahigugma-
on sa kadagbar'an kon maminyo na siyama-
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Mgugmaon sa raga maayong butaiigea \y-

ang balay, apari kon magedad na siya ug 36
katuig ma^rantus eadaghan mgt balatian.

Maalamsa panimalay ug maabtik nga man-
gitasa pag panginabu!ii,tnahigugmaon ni Bath-
ala' sa mga art-s sa mga ka'ipay. ug hima-
bk, pamuno usab s.i mga sayao, apan mgt
kiawiy' sa dautan Hga mga buhat.

Madaling p;iakon ?a mga maha ug pelig^o
kaniya ang iro. Kon u akabana fa naga-
baton S»gitano, niaeiaii nga mamatay siya.

Abughoan, kaaaon, ugkondili magban-
iav, arig iyang bana mi>b>ya kauiya u>
higugmaon «h lain, apan kou any ma'i«n t

niya n^a lulaki a'ng. matawo sa Ario^, ra i-

palaian 8iya eaayo; mas.«kit uny i ug dako
l»anuigori 37 maea/nwas makaab-U sa 67
katnig, katapustn mahigugmao < nga ina-
han. ug ani maayong igaaugod <a ilang"

pangitaan ea iiang buhaton. ang bulau e.t

Mayo, Junio, ug adlaw n^a Sabauo.

Ang tinan 3\dluw nga pagsilang nia.;

bituonn, maayo '^aayong ipamalit sa mga
butang bistn sa lubin* mahal. maayon«
ipauakayan kon ilakawlakaw ka^ halayo
ang kadautau; apan an^ mahapasoi: sabi-
lang-guan kav malisod ang pagpikagawa-;,
ug nga ipasulod ug mga binatuuan kay
rnadal' ng mangawat; maayiiig iminyo
kav mabugnaw ang ^aoahon.
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— LALAKI -

Mario in hantud sa Abril 23, anha^ahis^kcf>

sa Ariesii ang ^0^0; maoy a^on sa^ bata

nga lalaki matatt mahiatbl sa pagsilang niining

ilhanan; anha kattil i ang maayong ringa kapa-'a-

ran kauswagan, ug niay pagtoman kaminay sa

ilang riiga katungdanan ug maaydng higala ma-

sayon n^a hariyoart kon donak*y palitoh ka-

nila, kadaghanaii usab nila aduna^ taiagsa-orig

kinatya kay dili mosonud sa gitudlo sa tibari
1
ka-

riila kay nagto o sila nga ang ilanfc hunahuna

ug paagi mao gayud ang iabing hingpit kanila

u^ dili madani ang hunahuna niining mga taw

hana andara sila sa paggun-ub sa tanan ni-

lang katigayonan kon pinaagi lamang sailatog

kaugalingong kabubutori.
, ^

Kadaghanan usab kanila mahimong maus-

wagong Rngpapatigayon apan kawad-»n ha

pit sa ta«an nilang mga maayohg higala ug

ang ilang bahandi maghinayhinay lamarig

kahanaw* tungud sa pagkamainitog salabutan

ugdilTmahibalong magpaubos ug idil.i makapa-

saylo dihadiha sa ilang mga kaaway samtang

dili pasila makapakana ug sa i'ang pattimaloa»

uqr dili sila mabinantayon sa ttiga higala ti£
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dilt matinahuron sa ilang rega higala, rria-

hibalong mohilak, ang katarungan maoy
ilang

i
atindugon bisan sayop ug tagsa-on da

kaayo nga malinaw ang pagpangbunahuna.

Kon eila adunay bubaton ila gayong hii-

manon biean unsav modangat kauila, kina-

hanglan nga mopabilayo sila sa mga ilim-

i on rga makahubug, kay makadugan
kaayo kini takainit sa ilang buot.

Ang utan mao aog angay nilaog kauu-o»
kay aron mabugnaw ang ilang kabubut-on

ang ilang kagawasan magsugod sapanahon
nga siia maalani na rnag mosumpo ea ilang

dautang kinaiya, magsugud unya ang ilang

pagdaug ?a mga bulani'sa Junio kon Julio

ug ang adlaw nga Martes mao ang adluw
nga malipayon alang kanita.

Dili nila kaibgan ang mga mahal rga
eaput nga dili maabut ea ilang kahimtang
daghang "abilidad" buotan, matinahurou
maayong gawi ug pamatasan; kadaghanan
m'asiaw madaling masuk6 ug madali nga ka*

ulawan, mahigugmaon ea paptuon sa mga
balaod ug uban pa nga kinaadman.

Madali mahulog ea m«aeakvanan; daa-

ban balatian nga antuson niya, samtang
dili paniya maabut ang 22 kapanuigon,

ug kon S)ya makagawas, moabut niya an

75 kapanuigon, kapusan maayeng amahan
ug niahigugmaon nga bana.
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Ahg babaye hga matawd ' sa pagstibang

niniing ilhanari, dili noahibalong mopaubus

ug dili makapasaylo ug talagsaon da kaayo

nga malinaw ang ilang pag panhunahuna

i»g maayo ilang eumpo-on ang mga daufc-

ang kinaiya ea ilang kinabubi Ug ban-say

bansayon ang kahilum ug kabusay sa Mang

bu-ot ; apan d$ghan Ug mga higala ug dili

ambungaEn kay maisug ang hawong ug ka-

sinakasing; makugihon, maabtikog lawas

madaling makakat-on sa mga buhat bisan

sa m£a paaging malisud, mahigugma-oa,

mamati sa mga sugilanon ug hingatawa,

apan madali kaayo nga masuko kon tiaw-

tiawa» siya, mabigugmaon sa mga kalanoa
bunga sa mga kahoy, madaling malarag
anp iyahg mga buhok. ^tigbatikig kasing
kann* dughan ug poson, ulo, ug mga tiil,

a»ao kini ang iyang balatian, magsugod
unya kini kon may 14 panuigon, apan ka-,

daghanan kanila nga gina'bantayan sa
uban sa ilang mga sayop, kay wala pa n>a-

katon sa mga aaaybng panghunahuna.

Kadaghanan nila magtotudlo samga kan;*

ta ug sa maayong pagpaningog, apan du*
na'y ilang pagkasina sa ilang mga hini-

gugma, ug ang pagpanilos makndaut sa

ilang kaayo, tig kadaghanau ang mga



gastHdo^ . ug ang maayong mga adlaw jaga

a^gay eugdan ea ilang maayong pangita

ang bulan sa Juoio, Juiio, ug ang adtew nga
Martes aron rnakabut ang llang gitin«uha.

^lalipay sila ug maanindot kon makasu]

.

ub sa Btaputi, rosa, tig ang kapi nga bulok
sa ilang mga saput ug sila ma^akon nga
ang" pagpaagi ug tinoud nga sukdaoan sa

kapalaran maoy kalipay sa paehimo sa pa-

niog katnot sa kaugaliogon nga hibalo, ang
maayo kaniia kay mahimong inakinaad-

mananon, ug'mahimaogno sa ilang mira sa"

yup, ug kadaghanan kaniia mga gastador.

Kon malooy ang Dios mapalarim siya
kon makusog an# iyang naturalesa, maa-
'but'niy» ani» 7& Katuig aog iyaug edad
katapusiin'maloloyon nga inahan.

Ang tinan pagula niining mga aHawmta-
ayong igahar.yo kang bisan kinsa kon duna
kay kinahaBglau kanila kay mosampot sa
kaayohau ug t<a mga pagsugod ua mga bu-
hatao nga kapagitaan, sa katigayonan, u*4

ipHmaiii sa mga igbabaligya kav angta-
nan nui«aaipot ea kayohan,apan dili neaay-
«n* ibiyahi sa da^at, itupi ea buho ea
mga batrt ng ana pag panM nongot kay
a»g tanan moHamppt sa kadtutan.
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— LALAKI -
Ang bata «ga lalaki matawo sa paghiatol

sa pagsilang niining ilhanana buotan matoma-

non sailang mga saad, ug mangibuhaton; apan

aduna usahay kanila nga kalainan sa ilang

pamatasan, ug daghan mga kalisud maagi-an

nila; apan sa katapusan magmalipayon ug

mapalaran siya, kon ang Jubiter, Venus ug

artg bag ong subang bulan, maoy makapahu-

mok niini, ug ang pagbuot sa Dios, mahigug-

maon sa pagpanudlo, kadaghanan kanila ang

masusisusihon, ug mahilabtanon.

Apan molaban sa iyang lungsod, unya ma-

kasapi siya kon magpatigayon ug mahigug-

maon sa mga kalipay ug sa mga katungda-

nan, mahigugmaon pagayud sa dagat, ug du-

gokon sa mga tawo ug sa mga babaye, apan

dili mahi-ulahi kon magteon, dunay maayong

mga salabutan, daghanan usab kanila, magsulat

kanunay sa mga libro dalidang makakat-

on malinis ang mga pinolongan, kadaghanan,
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kanila ug pasulon sa simbahan sa kaalam ma-

iagmit mahimong makagagahum ug inila sa

kadaghanan; mabahandianon, ug molabi ang

kaayosailaog palad kon mamiyo, kay masabug

sailang ma-asawa maantigong motimbang

si ilang irga pagpaningabuhi; ug mahimong
pangulo sa mga dagkong balay sa patigayon

ug mauswagon magyuyuta; apan piligro nila

ang dagkong mga mananap nga upat ang tiil,

ug pagkahulog sa hataas nga kahoy, mobati

unya sa sakit nga malisud, ug kanunay hu-
bagan, labina kon magpanuigon nga siya ug
unom kabulan unya mousab sa may 1 2 ka-

bulan masakit ug dakir siya,makaluwas siya,

balikan da usab sa iyang sakit kon rnagedad

na£ ug 3 1 hangtud kini sa 32 iyang panu-

*&on ; ug mosamot unya sa may edad 41; ug

madaug sa pagampo makaluwas- siya; unya
masakit siya pagusab kon moedad na sa 52;

kon malooy ang Dios makabaw-as sa tanan

niyabg makalilisang nga mga balatian nga
ilang hinagian maabut nila ang edad 63 ka-

p'anuigon katapusan, dili pinang-gaon amahan.

. Magsugud angilang pag-uswag sa mga bulan

«a Mayo, kon Juniq, ug ang adlaw nga Jueves

ug Yiernes, maayong igasulod sa ilang pang-

itaan sa maayong kapalaran-
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Ang bata nga babaye mahiatul sa pat katawo

ning bulana, roauswagon ug mangibuhaton ug

maloloyon mahigugmaon sa mga kabataaii

dunay mga kalooy niya; kon mabatid rnaayong

raotuon kay makakat-on sa iyang mgahigala ug

sa uban. Matahurn ug ambun.gan kon ang

inahan magbantay sa panahori sa iyatig pagsa-

bak; apan mahuyang ug kasingkasing ug madali'

nga malooy; mahigugmaon sa mga visfta, sa arte»

malipayon kaayo; madanihon ug higala sa mga

datu ug sa mga kabus, ug ang iyang garbo

mao ang usa ka lamisahan nga puno as tnga

niluto bililhon nga mga maayonglami;ugmahi-

gugmaon sa eosina ginaibgan kaayo sa mga
ulitawo: makadaut kaniya ang kalayo dinhi ma-

gagikan ang iyang mga balatian sga magsakit

ang iyang dughan, pus-on, ug ulo; kon mamana
sa mga lalaki nga naga baton ilhanan Sag-
itario, biyaan siya, apan kon erakabana siya sa

mga lalaki nga matawo sa Cancef mabulahan
siya apan kon meedad na ug 7 kabulan magma-
sakiton siya, kon madaug sa mga pagampo ma-
kagawas niini; ug unya iragbalatianon na usab

siya sa duha katuig ang iyang edad: ken malu-

was kini tanan, makapuyO sila sa maayong ka-

himtang kon batunan nila ang pagdaginot; ap .

an angay sila mag-ampo kay madaling nga ka-,
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watan ug kasunogan, kon dili mag-bantay; ug

dali siyang mabalo, ang maayo niagampo sa

Dios aron mahalikay siya sa mga kalisud nga

iyang ginaantus mapalaran ug bulahan; labina

kon dili mabalo sa edad 38 katuig; mulongtad

hangtud »a 45 ang kapanuigon, atfg maayong

mTang mga pagpuyo; labina kon mamana sa

lalaki nga mskawo sa mga bulan sa Enero, Sep-

tiembre, ug Oetubre; kay sila aron mabulahan

ug makatagamtam sa katam-is sa ilang mga

maayo kahimtang uban hangtud sa ilang mga

kabanayan kanunay silang mag malipayon, ug

maayo sugdan sa pagpagita sa Hang- maayong

kapalaran sa ilang mga paningabuhi ang bulan

sa^ Mayo ug Junio ug angadlawo nga Juevesug
'*• Viernes: aron matuman ang ilang maayong tin-

guha aron mag malipayon sila: katapusan koo

makosug ang iyang naturaliza maabut hiya ang

edad nga 66 kapanuigon; maisog nga inahan.

Ang tanan mga adlawo sa pagsilang niin-

ing bitoena maayong ipamalit sa mga hayo-

pan, kay madaling mosanay; ug madogay

nga magsi'bi: maayong' panahon nga igabal-

fein sa puloya-an nga panimalay; maayo u'sab

sa pakiguban sa bisan unsa nga patigayewia

kay makakapin. gayud.
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..,— LALAK( —
Ang bata nga lalaki mahi-atol sapag kataw

sa pag subahg niining bitoona, maisog apan

matamis on ug " binayhunan maayong panum-

dumari ug pag panhuna-huna, dili maaway,

apatv daling mahi-ubus, ug dunay laing kina-

iyk kadaghinaa sa ilang kinaiya, mahimong

mananambal, ministro pari, ug makina-adma-

nanon, dungganan, ug dakong kapalaran ang

ilang mapaabut, kon ang kaugalingong kina-

iya ug ang ilang hingohaan magpilit sila, wa-

lay pahulay adunay kapalaran bisan mahilayo .

sa ilang yutang natawohan, apan kadanghan-.

an usab kanila raapakyas sa ilang tingoha kay

adunay umaabut nga inga kasamek gikan' s^

ilang hunahunang dautan, unya may salapi mu-

abut kon mayedad na nga 36 kapanuigon

labina kon magampo sa Dios aron mahimong
bahandianon, kon meabut nagkatluaglima ang

panuigon, labina kon magkbgi, magdaginut,

ug mahigugmaon sa lagyong panaw, ug sa

mga awit sa kalang-gam ug sa raga matahum
nga bulak sa-tanaman.
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Ilang pminguhao'i kanunay ang pagtibaw~s

ma inga butang nga ihng gisugdan aron sa

moa adlawo ncja umaabut, andam na usab sila

pagtukud salaing buhat nga mak^tampo sa iiang

kaayohm. Matam-is ang iyang gawi ug kasing

kasng, dili hikawin, maayo kasyo saiyangistg-

katw h bisan-ang i.yang ra nga dagway igo n#a

tohuai ug kah^dlukan, rnaluluy-on usab ug d'ili

mapahb.U-bihon, sapian ug bahandi-anon kay

mokugihon ug matimaan-anon sa iyang mga bu-

tang; madaling kasamaran,busi kinahanglan nga

magbintay,kay mahasignos kaniya nga paakon

sa mga mananap nga malaa labina ang iro nga

bu-ang; ug dagkong balati-an hangtud nga dili

pa mo-abut sa 35 ang panuigon, ug dinhi na

nga magsugod ang kaayo sa iyang lawas.

Mahigugmaon sa musika, ug sa pagpananum, ug
* mga hayupan; madali mubati sa sakit sa kuto-

ktito» kilid ug dugh^n; kon magawas niya ang

babaye nga nagbaton ug ilhanan Vireo pala-

ran kaayo, kon mudangop sa Dios maabut niya

ang panuigon nga by ka tuig; ketapusan ma
higugmaon nga bana, ug maluluy on am&han.

Magsugud angilangpag-uswsg sa mga bulan

sa Abril kon Agosto ug ang «diawo nga Vier-

nes mao ang adlaw rga malipayo > alang kanih,

guisagyot kanila ang pag minyo sa matawo sa

mga bulan sa Pebrero kon Noviembre, ug kina-

hanglan nga ilang pag minyo dili pag but an sa
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lain, k y ang psgbuhat sa ingon rraoy p?gsan-

ta sa irjja rnaayong lakang sa ilarg' kapaiaran.

Ang bata nga babaye mahiattl sa.pa*, kata-

wo rirg bulana, butehan ug palarar; d?ghfen

*n8 ttgah'gala^nga makatLbsn kanij a, ug d?g.

lian ang mehigugn a, ka) dunay, m-aayong

kiqaiiya kugihan maayo nga maniohat-buhat,A

apan daghan ang iyang sulayan irga butang

sa usa kngkauras, ug mahigugiraon usab sa

mga langgam, sa n ga bulak; ug uban pang

mga irananap; labina sa rpga maanindut rga

hiyas ug butang kinaiya;kadcghanan uvab, niia

ang mga brhoan,ug iraayo maka pahilabtanon

«a ubao; ug makadaut sa mga kalipay, ug sa

iyang mga kauswagan, aduna pagayud pagka

bindwayon sa panigug, ug sa pag panaput sa

uban;- ug ang kinaiya usab sa uban kanilang

rrga baba>e magita sa trga higala pinaagi te-

mang sa dagway wala s>Ia makahunahuna nga

ang matuod nga higata,mao ksdtong mounong

sa ilang babation. Ang uban ning mga tawa-

hand! mahinayon ug buotan, apan ang #Jga

kalisud nga ilang gina-antos; dil hikaltrritian

ang hunahuna nga dautan ug koyapan; diii

maayong hadlukon kaymaounya ang sinugdan

sa iyang balatian; apan dagKa'h rang 03itawo
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•igi magdinumtanay si iyang ka-anyag, labi*

<a kong makina-admananon, ug mahigugmaon

>a mga bunga sa kahoy, ug matipigon sa iyarig

ngi saput, bulawan, ug mga hiyas; apan dili

:aayo malig-on ang iyang mga buhok ug ngi^

>in, sakitan u* hawak, madaling masamad ug

lili paakon usab sa mga mananap nga mala

bng dili imag-bintay, ug m%g ampo sa £>jos,

bation iniya Sa kanunay ang mga kaul-ol sa tibook

jyang kal&was tungod sa balatian sa iyang ka-

singkasing, kon magedad na ug 35 magsakit

ka.ti.unay ang iyang tiyan ug an£ iyang tma-yi;

lpan mahigugmaon sa iyang mgaanak ug bana

kon maminyo sa lalaki nga nagbaton sa ilha-

nan Cancer hayan maoy maguna, kong dili

•nagampo sa Dios, labina sa panahon sa ilang

niasal; maabot niya aog edad nga 65 kapanu^

igon; katapusan maluloyon nga inahan.

Maayong su^dan pagpangita sa ilang kauswa-

gan sa kapalaran ang bulan Abril, Agosto; ug

ang adlaw nga Vierne-; mao ang maayo pangita-

art sa pani'gabuhi kay mosampot sa kaayohaa.

Ang tanan adlaw pagsilang niining ilhanan

roaaong sugdan sa n\ya buhat madiling maho-
man, u^pagsulat sa mga basahon pagsugod sa

pagtupgha samga tulunghaan kay mosamput sa

kaynnan, idawat sa rngi tambag niadto-n^ ma-
kmasdmananon; apan dili maayoog idapat sa

mga tambal kay kulong sa 'Virtud.'
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Junio 2 1 hang'ud sa Julio 20 Cancer, 6 ang ali'

matgo, maoy labing palaran. ang bata rga

lalaki mahiatul sa pagkatawo sa pagsubang

nii g ilhanan, mangibuhaton tg masabug sila

mahimoi g pangulo ug sinaligan sa ilang pani*

malay ug malagnit sila mahimong rmgbaba-

*ak, ug magsusultt sa mga pamantala-an, jkay

ang ilang dakong kalipay mao ang pagtan-

aw ug pagbisi sa ilang ngalan, ug b«insagon

ngi tnahipatik kanunay sa mga basahon ug

sa uban pang mga pamantalaan; apan ka-

daghanau kanila ang mga tapolan ug bakakon;

ug ang angay nila rgi dili roatultg nga mag
inusara, kay sa tahw„iL sa iyang pag hinanok

moabut kaniya ang kalisang nga linamatsamga

dautan hunahuna kay dili man malangayon sa

iyang mga sakit ug lawas, hindian, apan malo
loy-on, mapaubsanon maayong motambag ug

diii isipan mabinati-on sa kaugalingon ug niini;

magbantay sa kalayo ug tubig k*y piligro ka-

niya, ug puthaw unya magantus sadaghannga
sakit gikan sa iyan^ paghimog-so hartgiud
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kini kong donanay 5 kabulau, ug masakit pa

gayud ug daku ingon man Si magpanuigon na

12 kabulan, kini molontad hangtud sa mag-

edad na 24, ug mousab unya kon ttiay panui-

gon ug 30 hangtud 31 ang iyang edsLd Ug itia-

usab pa gayiid kon 40 na ang iyang panu-

igon. apan kong madaug sa pagampo sa Dios

makagawas sa mga bala^ian^ siya rnagraali-

payoa mapalaran ug bulahart a»g kahimtang.

Ang iuelinaeion, niya ang pagpanagat apan,

piligro kaniya ang mga isda, ug mahipugm&.
on sa p'agpananum ug labina gayud sa pagpan-

gatungdanan kadaghanalT usab kaniia 11 ahi-

gugmaon pagpanlan^yao sa mga lagyong mga
lungsud ug malagtrit nga adtora maminyo apan,

kaduha maminyo kon diii magampo sa.Dios

ug aron'ang mga butai'g manpanunod niya

sa kauiahian tunged sa kasina sa uban m*-

lagmit nga masunog *ang iyang pinuyanan,

ug maayo'kanila nga aduna silay diutay rga

kaalam una pa stla iragmiryo, ug maayo
usab magminyo sila sa matao sa bulan Marzo
kay aron sila mapalaran. Ug iraabut niya

ang 77 kapanuigon katapman, rrasinduroton

kaayo nga amahana ug maloloy n nga bana,

ug ang maayo sugdan sapaspangita sa ilang

paning^buhi ang bulan sa Pebrero ug Septiern-

bre; ug angadla^ sa Lunes kay mosamput sa

kaayohan, ug kay aron sila mapalaran.
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Ang batang bab-ye matawo sa pagbiatul

sa pagsi'ang niining ilhanana,
^

makogihbn

mangibuhalon, maayo ang
;

kagawian, ug

.

mahigugmaon sa panimalay sa mga pagpa-

nanaman sa mga buiak; ug mahimeng

panaulo sila sa mga buhatah, kining mga

babayehana maayo a; g salabutan malag-

mit mabalawanon magsusulat ug marao

long, mahigugmaon usab mga tungdansn

sa maayong buhatan, apan kadsghanan kanila

maisug, ug dautan Kga tiawtiaw-an kay mada-

ling masukoapan tigeomedia usab ug mahi-

balong m»balus sa kaayohan sa uban nga

iyang madaw«t, raakogihon maayong ma-

mehabuhat kong dili lamang magpadaug sa

mga sulti Rga, karinyo ug mga dautan

kor.g dili niagusik sa iyarg katigaypnan matt-

gayon ug naasapiau siya apan mahulog sa ka-

hoy kong dili magbattay, ug magantus sa

tiaghan mga sakit ang iyung [ayaiitusou;

ang mga higata ug mga kaban; ynn n.aa;©

labing ginikanan • niining m^a kaaakit.au

ug »ng labing niyang bation lyanR hawak

ka*in eka^iwg *Jg « n^ kaol-ol sa iyans mgn
kalawasan ug mpa bi'kup, sakitan pa. ayod

ug ulo, Uiii maligon ang ginhawa kOH
o^gainpo sa Dios maka gawa=s fcija apai
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ka^hanan kanila da-rhan mga anak
uy malipayon, ug ir.ahigugroaon sa mu-ika
ea mga arte; labrna ko.ng makanana ea lila*

ki n^.a matawo sa mga bula 1 No\r i.embre
t

Enero ug Marzo kav matigayon s-ila 1 bina
kon t»a iyan^ kammyo) kon ma?ampo, ug,

itugvan nila kang B<thala ang kapaliran,

Ba ilang panagminyo ug g'paaaibit siia sa

^antos nga Sakraminto; katapu^an dili ka*
avo ma k

>ination ngaa^aw.i; ug makagawas
amaabit niya ang 89kapanuigon; ug ilang
sugdan pagpauigabuhi ug sa mga buhatan

sa mpa bulan Pebrero uu ^epiiembre ug
ant? adlaw s»a Lunes moay maayo nga sim-
ana sa mga kapalaran nila nga umaabut
kay arm $ila makakapiag sa kaavohan.

Tanan ailaw nga m»ea silaug ning bit-

oona maayong ipamalit sa mga nayup, kar-
nlro, •• kanding, i aV»y. ' gawas >»ng dako
pa-nanglit eabayo, vaca, apan kon kad-
tong giing'on sa itaa-s t-nadaling. mosanay
ug maavong ibiyahi bisan ea i ala-

yong dapit. ug [>a«panakayan pa*paoHda
f

ug maayo u^ab ibaihin sa balay, nag p iia-

anan. ug magiana dagha-nan I'ana apan
dautan ang masamad sa na^a hinagii an
kay malaa uyr dngay nga ma^aali u kong
dili eaw-on sa liin s'aKir,.
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J*fc — LALAKl —

Ang tanan mga bata nga lalaki mahiatul sa

pag katawo sa pag-siiang niining ilhanana,

matomanon sa ilang mga saad; mabination, ma

ayong magpa-agi sa bisan unsa nga mga kali-

sud: mahigugmaon sa iyang kaugalinon ug sa

lunsod, ug mahimotang sa hataas nga katong'

danan tungud kay, matarung ang ilang mga

hunahuna; labina sila ma-antigong maminaw

sa lain; ang uban usab kanila malagnit , mah'i-

balong manluto, kay ilang man kinaham ang

mga maayong pagkaon, ug ai*g labing msayo .

kanila nga dili nila balhinbalhin-on ang ilang

hunahuna aron adunay silay mapaabut nga

sangputanan sa ilang tinguha, ug dili nila pa-

t|jyagan ang ilang mga dautan nga hunahuna

ug kinahanglang nga ilang sumpu-on sa hi-

nayhinay ang kaioit sa ilang hunahuna aron

aduna silay mapa-abut nga sangpu-tanan sa

ilang tinguha; apan maayo sila mag-likay sa

mga dautm sulti, ug ang tubig nga maoy il-
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ang signos ug unom ka balatian nga dagko, la-

bina ang puthaw maoy mosamad nila ug ti-

ngali iyang kamatayan; labina unya, kon mag-

panuigon na siya ug 41 mag-masikiton siya sa

dugay nga mga adlaw, kong madaug sa pag-

ampo sa Dios, makabaton daghan nga yuta ug

mahigugmao* mangayam; ug mahigugmaon

usab sa saput nga may buluk; apan kadaghan

nan kanila mainit-on ug hunahuna hayan ma-

kapusil, ug makasamad kon dili maoy mapusil,

ug makasamad: magampo sa Dios aron maha*

likay; apan mahigugmaon sa mga kalipay dag-

han higala mag-labi ang mgababaye; apan kon

maminyo sa babaye nga nag-baton ug ilhanan

Virgo mapalaran sila, labina kon ma-ngamuyo

sila kanuay sa Dios maabut niya ang panuigon

7] katuig; u % magasugod ang ilang maayong

kapalaran: labina kon maminyo sa bulan Oetu-

bre ug Dieiembre; maayo sugdan pag-pangita

sa Uaog paningabuhi ang bulan Septiembre,

ug Enero ug ang mga adlaw nga Domingo

maoy maayong sugdan nila sa pagpangita sa

ilang mga paningabuhi; katapusan maloloyon

nga amahan ug mapinalanga on nga bana.
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Arg bata nga babaye mahiatul-sa pagkata-

wo pagsubang niining ilhanana, labing kadag-
*

banan ang mga ma*ambong ug maanindut ang

«pana&way ug ma-anindut ang ilang panindog,

:apan labing ayon nila nga dayigdayig-gon siya

sa uban; ug kusganon ussb sila, maayong ma-

mohatbuhat: malipayon, malinaWon, ug mahi-

pugmaon sa mga sayao, ug sa mga kanta: ka-

daghanan usab kanila mahimong maayong

mang-luluto: apan maayo nga mag ampo sila

sa Dies aron rnasumpu sa hinayhinay ang kaL

nit sa ilang salabutan ug dili nila balhinbalhin-

non ang hunahuna aron aduna sila mapa-abot

ug uiatuman ang maayo nilang tinguha; kay

ang utan riba nila mauswa^on; kon ira^puyo'

•sa mga da^kong siyudad kon m^ayo ang ilang

pang hunahuna mapalaran sila: apan ang sakit

nga batien ang ulo ug ang tiyan, daling sulgan

•sadugo. kuunany sakitan sa liang kutokutode-

likado usab kainya ang tubig, kay madali rna-

lunrsos; mabantay kay lisdanan mag anak ang
«dughan ug ulo maoy kanunay bation niya, kpn

nadaug sa pag ampo sa Dios; makabaten ug
dakon^ n.ga yuta, mabahandianon labina kon

maka bana sa lalaki nga nagbaton s^ ilhanan



— Agpsto — -~ 86 —
Libra ma-adunahan sila ug daglangpan sa il-

ang mga higalang makalulooy; apan kon maka-

bana sa lalaki nagbaton sa ilhanan nga Piseis;

madali siyang mabalo, labina gayud kon ang'

lalaki nga naga.baton sa ilhanao Virgo siya

ang maunang makamatay: ang angay nila* g
minyoan ang lalaki matawo sa bulan Sept-

iembre, Oetubre ug Dieiembre aron sila

magmalipayon, u* mapalaran kon madau»

sa pagampo sa Dios maabut niya ang panui

igon 75 ka tuig ang iyang edad; ug maluloy

on nga inahan, ug mabinati-on sa mga anak

ug ang maayong sugdan sa ilang pagpangira

sa maayo nilang paningabuhi, mao ang bu-

lan sa Enero ug Oetubre, ug ang mga adlaw

nga D^mingo, kay aron sila mapalaran.

Ang tanan adlawo sa pagsilang niining il-

hanan maayong igasugod sa mga buhat nga

kapangitaan sa kapalaran; maayo usab ilinkud

ug ikaput sa rhga ponuan sa ilang mga katon^-

danan: apan dautan nga ipamalit sa mga bu-

tang kay daling madaut; dg dili maayong ibi-

yahi labina sa dagat kay dili hibaloan ang

desgraeia, kining adlawa ayao pagsalig kang

bisan kinsa, ug isulte ang imong rnga tinago-

an ug dili ka: makig-away ug pakiglalis kay

mahimong kadautan mo.
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Ang tanan bata nga lalaki mahiatol sa

pag-katawq sa pagsubang ni-ining adlawa bu-

lahan ug boutan; ma-abiabihon sa tanan, ma-

tinahuron, mabinantayon, makugihon ug dun-

gananang iyang-mga panlihok-lihok ug mali-

nawon silag hunahuna: apan dili kaayo tiguli-

tawo; matiman-anon saiyang mgasaput, ug sa

pani ngabuhi- siya ika-butang sa hata as nga
katungdanan, ug siya maayo uasb mamunoan;
malipayon ug malinawon, ang kahimtang tun.

gud sa gahum sailang balay; kon mohinkudna
ang panuigon, hapit tanan kanila imong maki-

ta bahandianon, mauswagon, ug bulahan: apan

masabug kanila mangiulawoa: unya ang ilang

dagkong katigayonan mga pildi tungud saiyang

pamonuan nga kasinahan, gumikau sa pag pa-

ninalus sa iyang ka-awa>; kay dili kaayo sila

maabtik nga mobantay sa ilang sayop, anhara

sila magbasul kon humana mahinabo; apan ma-

lagmit sila nga makasakup sa mga dakong ka~

bilin sa iyang mga ginikanan; aron dili ang la-

ing tawo maoy mupahimolus, mag-pakiasoy si*
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la sa ilang sayup ug abftikotrang panlmok-lih&k

dili nila itogot nga limbungaii sila sa uban, ug

ang maayo nga dili sila. sa ilimnon m>a makahu-

bogaron,maayo%ngfja'gpuy
!

o nila.ug magluling

hayaw human sa Hang mabugat nga buhat, ug

matiMog usab sila pagsayo'binuksan ang tanan

tanbuanan, kay tungud sa baiatian; hangtud

3 L katuig; kon magampo sa Dios makabawasi

ug maka-asawa sa babaye naga baton ilhanan

Aeuario matigayon ug mabulahan: likayan nila

ang dautan higala, kay gikan nila mapiidi ang
ilang mga butang, lakip ma-among kadunga-

nan sa iyang asawa: dali sila mahulog sa kahoy

ughagdanan: apan kon mag-baton ug fus:l ma-
lagmit madesgraeia; 6 masamad siya. kamatyan
pa gayod sa mga anak: magampo sa Dios aron

maka-gawas; makugihon sila mananaman; labi-

na sa pag-basa sa mga baiaud ug sa balak: k©n
mag-minyo sila sa bulan Marzo, Mayo ug Agos-
to aron sila mag-malipayon: ug ang maayo sug-
dan pagpangita sa ilang kauswagan sa paninga

buhi, ang bulart sa Pebrero kon Noviembre ug
ang adlawo nga Martes aron sila mapalaran;
kon maka-gawas ma-abut ang edad 85 kapa-
nuigon; katapusan mahigugmaon amahan.
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Ang tanan bata pga babaye mahiatul sa pag

katawo sa pag-subang ni-ining adlawa palaran

ug sifa usab maoy.sulundon sa mga ma-anindot
nga urog: mahigugmaon mplangyaosa halayong

dapit; apan malipayon mobuhat sa ilang mga
maayong kagalaran qg maluag apg ilang huna-
huna kon matuman nilaangilang gihandum u<?

may kagahum sa pagkab-ut sa mga maayorg
kaugmaon: kusganon ug maayo ang lawas kon;

magdayon, apan bisan kon hataas na ang panu-
igon sama gihapon sila sa mga batanon. Kadag-
hanan usab nila mangiulawon apan makugihon
ug makidiyos, masayag ugbuot;apan mahoyang
kaayo uglawas nga magapas-an samga kalisud;

;

mabinantayon sa iyang pagka-babaye; apan d,rg

uban usah kanila maga-antus daghan mga kali

sud ug kabus sa kapalaran, kori di!i modangop
ug tinuod sa kaluoy sa Dios: apan malagmit si-

lang mahi-mong bulahan
.

ug maayo mag-papa!

tigayon: apan ka-away nila artg ma-limbongon:
rhabinantayon sa ilang kinabuhi ug ingon man
usab sa mga tinago-an sa uban, makosug mo-
buhat sa tanan adlaw apan mopahimolus sa
kalipay pina-agi sa Iulinghayaw sa mga kalinga-

wan: apao malisod kaniya ang tubig ug arg
mga manariap J<ay pa-akon siya; kanunay uasb
mag-sakit ang iyang ulo ug ang iyang tiyan, sa
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may panuigon na ug 21 katuig hangtud kini sa

irioduol na ug 30 kanunay usab ang mg^ kali-

sud kaniya kong d'li madaug.sa pag ampo sa

Dios mag-]isud sa iyang pag pa-nganak; ug

maayo nilang minyoan ang maiawo sa mga
bulan sa Marzo, Mayo ug Agosto, aron sila

mapalar^n nga bulahan, malipayon nga ka-

miryoon, labina kon ang Santos nga Kalix,

ibayaw; xug ingon man sa ilang hunahuaa, ug

duha ka kasingkasing ibayaw usab nila ngad-

to sa Dios aron nga ni-ini; nga ilang higayon^

masagrado kaayo. aron usab madawat nila ang
usa ka r panabang nga Diosnon alang kanila

ug sa ilang mga anak: ug ang ilang kaus-

wagan magsugod sa mga bulan sa Febre~

ro ug Noviembre ug adlaw nga Martes; kon
madaug pag-ampo sa Dios, maabut niya ang
77 kapanuigon, ug maluloy on nga inahan ug
mahadlokon nga asawa.

Ang tanan~ adiaw sa psgsabang ning bitoona

maayong ipamalit sa bisan unsang ipatigaypn

nga kapan^itaar sa pani n^abuhi, mabugnaw

ang panahon isuiod sa mga bata sa roga

tulunghaan, ug pagsulod mga kawani sa mga
buhatan kon balay sa patiga-yon; maayong ipa

naw sa mga lagyong, mga yuta kon adunay bu

ot pangitaon kay mosampot gayud sa kaayohan
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Ang bata nga lalaki mahiatol sa pagka-

tawo niiniug iihanan, labing maligdong

ug matarong ang hunahuna pagtahuron si-

la sa uban bisan sila kabus; matinampron sa

saad. maabtik maniihokiihok sa mapusla-

non nga kinabuhiug* masinabuton satanan

but-an; madaling mouswag, mabinatayon

sa iyang padaug, malipayon ang kahimtang

ug buotan nga higala; matinahuron, ma»
higugmaon, matinguhaon sapagsiiroysuroy

sa mga dapit nga halayo, apan didto

makagita sa dagkung katigayonan, ug ka-

palaran, sa iyang mga bubat; kining

mga tawbanah masinabuton unta, apan

makilas ug hunahuna ug dili maanti-

gong manj>itag sapi, ug dili madaug

sa pagampo sa Dios mahimong sugarol

ega walay nahot, apan kon maglikay

ug manlimbasiug laniang sila, mahimo

usab nga bantugang magbabalak, ug ma-
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abut gihapon nila ang kauswagan ug ka-

bulahanan labina kon maminyo sa baba-

ye nga matawo ea bulan sa Agosto, Mar-

zQ
}
Febrero ug Mayo aron sila matiga-

yon ug dili sila mosunod sa gitudio sa

uban, ug ang ilang kaugaliogong huna-

huna nga paglimbasug maoy gikinahang-

lan aron eila mouswag ug ilang pak-

bihon ang panahon nga maayo, ug

tahtiron nilaang mga'hunahuna sa uban

ug dili nila pamatian ang mga dautan pu-

long sa uban, ingon pananglit sa hikug

ug buno kay makadaut kanila, ug diii

usab sila angayan magpuyo sa laing yuta;

kay ang ilang mga kalipay anaa man sa

ilang mga higala, mag masulubon sila

kong mahilayo sa ilang yutarig nataw-

han ug makapahimong nilang balatian.

Apan &ong madaug sa pagampo sa Dioa

maabut niya ang panuigon 67 ug kata-

pusan maisog nga amahan; ug ang ma-

ayong sugdan sa pagpangita »a ilang ma-

ayong kapalaran ang mga bulan sa Agos-

to ug Dieiembre ug ang adlaw sa Viei»

ues kay aron sila mapalaran.
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Ang tanan mga bata ngababay®m&hi&tol
sapagkatawo sa pagsilaog "iintng ilhaoap;

boutau maabiabihon, masabug nga mahi-
mong madudula ug mananambal; malipa-

yon hingatawa apan madali usab masu-
ko; ug ang maayo kanila nga magbatonsi-
lag dakung pailub kay moabut da gi-

hapon kanila ang kauswagan ug kabula-

banan; apan nahaaignos kaniya ang fea-

layo ug madaling mapaso, ug daghan
mga balatiaa angiyang toapa-abut ug
ang balatian niya sa bata p*s:ya musug-

mat, madaling sakitan sa dughan, ulo,

ug hawak, kanunay 'magsakit; kong
makusog ang iyang naturaleza maabut
uiya ang edad nga 45 katu'g, apan
kon kini' nga panahon dangpon niya

ang kalooy sa makagagahum, siya maka-
gawas hiini mga makalilieang nga balati-

an niya, kon maminyo sa lalaki nga
nagbaton ug ilhanan Oaprieornio ma-
tigayon, labina kong magampo sa Dios
ug pangayoon niya ang i}ahg pana-
bang aron ang. iyang buna oaahimong
hingpit niya nga kalipay ug makatimbang
sa paningabuhi, •* ug kon inig hatag ka-
niya aa velo, idungan niya sa pagam-
po sa Dios aroo ang bana niya mahimong
mahigupmaon, ug mupial kaniya sa pag-
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patipig sa.iyang pinangitaan; labina kon
triakabana aa lalaki nga matawo sa mga
bulan sa Agosto ug Dieiembre; ugmaayo
nga mosunod sila sa itudlo sa uban; ang
i)ang kaugahngeng hunabuna ug pang-
limbasug maoy gikinahanglan aron sila

mousw.ag kay aron sila mapalaran ag bu-
lahan; kong madaug usab sa pagampo
aa I>ios maabut niya ang 67 ka panuig-
on nga puno sa mga kalipay ug maka-
sud-ong sa mga maayong kapala'ran sa
iyang mga anak nga mahimutang sa

katungdanan ug mahiagum sa mga ba*
handi nga daku, ug makabalus sa ilatog

mga ginikanan; katapusan mahigugma-
on nga inahan mahinoklugon wg paray-
egon nj?a asawa .

Ang tanaa mga adlaw sa pagsiiang ning
biteona, maayoag ipamaiit sa mga gihu-
nahunang paliton kay moasampot ea ka-

a yhan, moajou iparoalit sa m^abaligya
kaymadalSng mahalin labina ang dntnaate

perl&s brillantes, relos ug maayong pa-
nahon ngi iga atubang ea niga puno-an
kon daw may kinahan^Ian kanila kay
dili ka gayod balibaran apan ayao pagh?ilad

sa gugma sa mga babaye ning adlawa kay
<lili makulang aug «eabiling-gan mahimoug
mga kadautao, ug maayong ipananuoi
«a.bisan unsa kay madaling mamunga.
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Ang bata nga lalaki mahiatol sa pagkatawo
ning ilhanan, taas kaayog hunahuna maa-
yong kapalaran ug ang iyang paningabu-
hi, ug makigdaiton kinaiya sa iyang higala:

kay hikaplagan usahay ang kalisdanan ug
kaayohan, apan kon mahiangay ang iyang

buhat, siya mabulahan ug magapuyo nga
bahandianon: maayong magsusulat, mag
bubuhat, magbubulit ug bantugan mana-
nambal tig pari, mga maayong palad kon
mahasubay sa mga maayong hunahuna ug
mohatud pagayod sa labine dagkung palad.

Ang piligro niya kong kabundakan ug
mabugat u^ duna pagayod lain sakit nga
iyang antuson kon madaug pagampo sa

Uios makalikay siya ug maminyo sa usa

ka babaye nga matawo ug magbaton sa

ilhanan Piseis mabalo pagdali, kong ma-
minyo sa usa ka babaye nga na^baton sa il-

hanan Viroo< matigayon siya labina kong
makatultol sa paggamit sa gihatag sa atong
manunubos, nga kapalaran ug maayong ka-

tigayonan labina gayud kon iyang hisayran
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&ng kinabuhi ug kinaiya sa babaye nga

ilang buot pan^asawton aron ang adlaw

nga umaabut mahusay ang ilang pagpu-

yo, malipayon ug malinawou an K- ilang

katipon ug kalooy sa gugma; ang kalala

sa kamiuyoon abutoo sa ilang mga lawas

ug kinabuhi, mabatunan nila a'ng pangi-

nalmhi nga matahum u» mapalaran sila

labina sa ilang kaminyoon magampo sa

Dios aron ang ilangduha ka kasingkasing

magbinati-ay ug magkaloy-auay ug rmiga-

hiusa sila kanunay; labiua kon sa iiang

kaminyoon makapili sila sa matawo sa

mga bulan sa Marzo, Junio, JuIio, Diui-

embre ug Enero aron ang ilang k&bula-
han hidogangaang maayo nga mga kapa-
laran, ug ang adlaw nga Martes mao ang
masabug nga adlaw sa ilang mga kalipay

ug ang ilang mga pagdaug sa kauswagan
ea mga bulan sa Enero ug Julio, kay
kon maoy ilang sud.-ing. sa pagpargita Kt
paningabuhi mabulahan oila ug mapalaran
ang ilang kahimtaug sa katapusan, kon
madaug sa pagampo ea Dios maabut
niya ang pamiigon, n^a t>3 ka tuig; ug
mapala-bilabihon nga amahan ug bana,
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Ang tanan inga bata nga babaye mah-

atui sa pagkatawo *sa pagsilaug oing il*

lianan, dili matinagdanon, sa bisan unsa.
Kadaghanan kanila kusganon, maisug ug

ambungan, masinanduroton ug daghan

mga hijiala, ang iyang mga higala maoy
makahatag kaniya sa iyang katigayon^
ug dili nato kahibulungan tungod sa ivang
kinaadman ug pagampo sa Dioa kay dagon
aiya ang mga bitoon, maayo siya sa eomer-

eio maayong
fr
mga karaot nga mubu-

hat ug mga^* dibuho, mga rlores, mana-
pi, madali dang nmuswag pinaagi sa pag-

patigayon kuy sila aduna kanunay rnga

hagong paagi sa pagpangitag bahandi
alang kanila ug sa ilang anay; apan sa

wala pasiya mahimogso; kon ang inahau

dili maubantay masakit aa ilaliim ea ti-

yan sa iyang inahan. ug ang inahan usa-

hay msdaut'kon dili noadaug sa pagampo sa

Dios; u g roatawo nausab, masakit ug

daku *a magedad na ug 8 kabulan, kon
dili madaug sa pagaropo mamatay kining
iyang balatian . mosugmat unya sa edad
na siya ug 12 ka tuig nga pauuigon, mag-
labi gayud sa iyang balatian ang dughan
ug bukubuku, kay kon dili madaling matam-
balan maoy iyang kamaivan masakit aug
iyaug kalawasan; kinmg niga babaye-
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hanan daghan ug mga higala ug inila sa

katilingban, ug ang labing maayo kanila

nga ilang hisayran ang kinabuhi ug ki-

naiya sa lalaki nga ilang buot nga ipanga-

tubang sa altar aron sila mag sapot sa

mga matahum saput labaw sa tanan ug
maoy makapahatag kaniya ug kaanyag ug
katahum; labina kong magminyo sa lalaki

nga matawo sa mga bulan sa Marzo, Junio,

Julio, Dieiembre ug Enerb, ug ang ad-

law Martes mao ang masabug nga adlaw

sa ilang kalipay, ug magasugod ang ilang

kadungan sa kauswagan sa mga bulan sa

Enero ug Julio maoy maayo sugdan pag-

pangita sa ilang paningabuhi kay mosang-
put sa mga kaayohan; katapusan kon
makagawas maabut niya^ ang panuigon

nga 71 katuig ug maisug nga asawa ug

inahan.

Ang tanan mga adlaw nga pagsilang

ning bituona, ayaw pa^pangita sa bisan

kinsa kun maghunahuna sa ingon ning

pagminyo, pagpamunuan ug $ uban pa
nga pangayoou mo sa imong isigkatawo

kay wala gayud maayong sangputanan,

dautan ibiyahi, labina makasa ang laod-

ug tinguhaon pagayud; ayaw pagibak

yaw ang imong kamot batok sa imong

isigkatawo ning mga adlawa kay ma-

init kaayo ug dugo sa tawO apait mahimo
sa pagtarrbag sa uban mga higala.
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Ang bata nga lalaki n atawo ning bulaua

mabog-nawon ug maugdang ang buna-

huna, dili paulahi sa kaayohan ug maayo

nga isilingaa mauswagon apan kay buot

niya nroakopakop sa tanan higayon sa usa

kauras aron sa iyang kaayohan ang pag-

tibawas sa usa ka hunahuna kay maoy
iyang gitinguha ang kaayohan ; ang ilang

kadung-ganan ug ea salapi, sa iyang pa-

ningabuhi; aroh ang kalipay magkanuna-
yon ug maayong palad; kining taohana

mahawan ang kabuot ug maayo nga ma-
molongpulong; tanan nga gihatag riiya sa

iyang kahigalaan dili mag-sapayan nga

paga baslan kaniya, may kalooy sa mgaka-
bus kay sa pagdawat nila maga-handum ang

matood nga bigala kanila, kay siia mabi-

nation sa ilang mga higala, kay sa ilarig

kauga-lingon; apan usahay aduna silaybi-

gala, nga mouloulo kanila ug dautan ang

ibalus kaiiila- Kon dili sila mag-dalidali sa

ilang hunahuna kay ma-lagmit nga mapnk
yas ang ilang tanan tingoha, maayo nga

lang pani-iran, ang mga hunahuna sa ilang
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mga higala kay ang uban moluib kanila,

bisan sila maayong'. kagawian ug moaHma
sa ilang kaubaoan ug sa mga kabigala-an,

labina kay mahigugma-on sa lingao-lingao

ug sa paglangyao
4
sa mga lagyong dapit

dili Oiabiuli; kay didto siya ma-minyo ug
didto siyamamatay;;kay*kondili mada-ug sa

pagampo 9a Dios mabalati-anon siya sukad
ea may 7 kabulan, unya mosugmat sa may
1 o hangtud sa 14 arig iyeng panuigon ug sa

kitan sa tiyan,kilid, daling mahulog ugma-
piang siya ug sungayon 'sa mga mananap;
masamad ug dagku; mag-masakiton mag-
arnpo sa Dios aron makalikay siya, kon mag
ininyo sa babaye nga matawo sa bulan Abril,

Agosto ag Noviembre aron sila mabula-
han kay sa uban bulan, igo lang aug ilang

kahimtang, ang adlaw nga maayo sugdan

«a ilang pag-pangita sa ilang paningabuhi

ang bulan sa FebrerO ug Junio aron matiga-

yon, ug mag malipayon sila sa ilangkahim-
tang, ug ang adlaw nga mag-sugod ang il-

ang mga kalipay sa adlaw nga Ju#ves;

ang maayo nga lyang biya-an ang dautan
hunahuna aron dili sila mahapasok sa dau-

tan palad ug mahimong makalulooy katapu

san kon, sila magaayo mapalaran nakaga»
was maabut niya ang 71 ka panuigon pala*

ran nga bana mahigugmaon sa mga anak.

°0°



, Ang bata nga babaye matawo paghiatul sa

pagsubang ning ilhanana,,'maayo nga isilingan

tnaayo ang mga kagawiaj* ug malinison ang
kasingkasing sa iyang miga higala ug ma
binantaypn sa iyang kau,galingon, makahata^
sa maayo nga hiyas, uban aqVmaayong panum
doman, kon dili ang iyang panumdoman ban-

sayon sa pag-butang sa Himbit nga kahimtang
kay sa iyang makita suuang kaugalingon

ang sa taliwala sa ilang Teinabuhi ang mga
kakabus nga pagkataw, apan kon maminyo si-

ya mahimong maloloyon ug maayo nga ina-

han; ang maayo kanila nga maglikay gayod
sa pangabugho aron walay kasamok nga mo
abut sa ilang panimalay; ug ang angay kaniia

mao ang pagbaton ug pagsalig sa ilang bana
kay aron ang i|ang kamiyoon mahimong sa

lag sa kalipay ug himaya; dili sila mag-minyo
sa wala nila masusi ang kahimtahg ug pamata-

san kon mag-limbong kanila ug modagmal;
mabulaha-non magpatigayon ug sa salapi;

mahigugmaon sa musika ug sa maayong urog:

abtik mamuhat sa tnga maayo makaon; bisan

unsa nga sarang nilang ika patigayon; apan si-

!a kapildihan dagkong salapi kon dili magbatay
kon madaug pag-ampo sa Dios labina mag-oia-

sakiton disdi sa gamay pa siya: mosugmat sa

rnag-edad 3 katuig hangtud sa 7 katuig ug mo-



— Dee —
.

— 52 ~
usab sa 20 ang iyaag panu-igon ug moluntao*

kini unya sa raag-paouigon ug 3 1 katuig ang-
iyang edad; apan kon mag-ampo sa Dios ma-
kagawas ug unya raag-bantay siya kay kon
madaug sa mga panolay talaron siya ug dili

maminyo sa atubangan sa Dios rnahi-mong

walay palad u* makuli maka-kaplag sa katiga

yonan labina maoy makaingon sa mgakabin-
kil, ang iyang higala* tig mahimong daku ng&
buroka; kon dili siyil magbantay la^mit mabi-

lango: magampo sa Dios kay aron mahilikay

sa mga kalisod; labina kay , kon mag-anak
maetisod siya; masakit pagayod siya pagusah
ken mag edad na 35; .a'ng angay nilang min-

yoan ang lalaki nga matawo sa bulan Abril,

Agosto ug Noviembre kay aron sila mapala-

ran ug bulahan, kon madaug sa pagampe
sa Dios makagawas siya, ma-abut ang panui-

gm 57 katuig katapusan mahigugmaon nya
inahan? :u£ m-ibinition nga asawa.

Ang tanan mga adlaw nga pag-gula ning

bitoona, maayong ipamalit sa m#a panaton
kay madogay magisi ug ihanyo sa mga pu-

nuan kay mahomok an? ilang buot ug ipanaw
eisan sa mga layong dapit. maayo ' lisab nga
ipakighidi ug kabubut on sa gika-away; apan
di!i maayo iminyo ka^ babayehon sa uban ug
ang masamad nirg adlawa dautan ug ang ma
balo ning adlawa kay dili maminyo pagusab.
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! Nagabaligya sa tanang na^kalainlain

f elase niga baeahon binieaya ug duna
usa,b m^a kinatsitaL ug Ininglis. Bugtong
Tinctfhan sa mga ba/sahoh nga mobaligya
ea labing barato 'nga bili kay sa uban.

Mobaligya karai ea tingasa kabuok, de.

noeina ug giuatus, kon gu*to mo nga ma.

sayod ikaw sa biii sa among mga baeahon

pag sulat karon dayon ngari kanamo pang-

ayo fa among lietahan ea ngalan samga
elase sa mga basahon panugon karon

dayon modawat toami C. O. B. kami ang

mobayad sa mga ga«tos aa Oorreo.

(Imprentahan sa nriga
:

Basahori Binisaya./
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No. 66 Makalili-st C£BU, R I. ,
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Send 2c stamped envelope with your

name and address; we will senda list and

small sample book free.


